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הודה ברקן וי

ולחוסר״סגלנות, לחיפזון הנטיח למרות *
 ולחט״ חטגוע, עצמכם את לרסן עליכם ¥ ^

כל* בטקט לנהוג תדל

 במזל חטמט .1945 במרט 29ב־ נולד
 העולה והאופק במאזניים הירח טלה,
קטת. במזל

 טטולט איטיות נראית במפת״הלידח
 טימחת־ על טמעיד מה האט, יסוד בה,

 ועל אופטימיות על ילדותיות, על חיים,
לסכנות. ומטיכה העזה חרבה

 ולחטוב לטעות יכול מהצד מסתכל
 כפי בדיוק וחי מתנהג המפח טבעל
 אין כן. בדיוק לא זח אך מרגיט. טחוא

אימפולסי ספונטאני, מאוד טחוא ספק
 מ* לצפות אי״אפטר לעולם ומפתיע, בי

 טחיח במקום תגובתו. תחיה מה ראט
 בגסות־ ואפילו בלעג בצחוק, טיגיב צפוי
להיע להסתגר לפתע מסוגל הוא רוח,
 לו גרם מה יבין לא ואיט לחפגע לב,

כזו. להתנהגות
 לא להפתעה יגרום הוא אחר במצב

מ ויתלהב יצחק כאטר קטנה, פחות
 את למצוא קטח יחיה טלאחרים עניין

בו. המטעטע
מנו תכונות טתי מופיעות טלו במפח

ה מטתלבות וחגטות העדינות גדות:
 האנטים את ומבלבלות בטנייח, אחת

 להיות מסוגל הוא במגע. עיננו טבאים
 אולם להכאיב, עד וחסר־טאקט גלוי-לב

 את יעבור הוא מעט טעוד כטנדמח
 לפתע מציג הוא — חטוב הטעם גבול
 הבנה, ומגלח באיטיותו חנטתר הצד את

חתחטבות• ואפילו טאקט

לו. טמפריעים דברים נגד קרובות תים
 מופנם, טהוא עליו לומר אי-אפטר

 טיט מוחצן אדם על מספרת המפה טכן
ההת במרכז ולהיות להתבלט צורך לו

ב טנראח מאחר ותטומת-הלב. עניינות
 הוא מיטחק, כיטרון בחלקו טנפל בירור

 ומסוגל הקהל לפני בהופעותיו מצליח
וטומעיו. רואיו כל את ולהקסים לרתק

 אם בחוט״חומור, ניחן הוא כי נראה,
 ומתאים מעודן הומור תמיד לא כי

קהל. טל מסויים לסוג
 טימחת-החיים כל טעם להוסיף כדאי

״נג טבו רגע מגיע הטופעת, והעליזות
 והוא וחטימחה, הצחוק מכל לו״ מר

 הוא אז מדוכא. ואפילו קודר חופך
 מכל ולהתרחק להתבודד צורך מרגיט

 לו, יעבור זח גם טפיתאום עד ההמולה.
 כפי ונחמד מטעטע ויחיה יחזור והוא

ממנו. טמצפים
 טקטור מה לכל כבוד טל יחס לו יט

הדין והוא ולמיטפחה, לבית למסורת,

 טאנטים מטום וגם עצמו, את לחטוף
הק רוב באמת. מיהו להכיר מתקטים

 וציפיה תיקווה בהמון טמתחילים טרים
 וחד־ מר טעם ומטאירים לפתע נפסקים

אכזבה. גטת
רצי מאוד טלו ההתייחסות אומנם,

 אפילו הוא לפעמים אך בעיניו, נית
והמפ המהירות טתגובותיו מרגיט לא

 אותם ומרחיקות באנטים פוגעות תיעות
 אינו כי ותוהה, עומד והוא — ממנו
קורה. מה מבין
ועוב מאוד חזקה אינטואיציח לו יט
 קל טלא מיסתוריות תחוטות עליו רות

במיס מאמין גם הוא לכן להסבירן,
 ביותר. חזקה בצורה אותה וחי טיקה

 כעין לו טיט חט עצמו הוא לפעמים
 טדברים מופתע אינו והוא נבואי, חוט

יופי מתרחטים. אכן עליהם חטב טחוא
 פופולאריות על מראח חטמים ברום טר

ב טבאח הצלחה ואפילו והצלחה, רבה
מאליו. מובן וכדבר קלות

האחת משתלבות שדו והגסות העדינות

ברקן יהודה
העניינים במרכז להיות

 הוא חייו על ביותר חמאיים חאויב
בח ניחן הוא הטיגרה. או הטיעמום

 בלתי-מקוב- וברעיונות מקורית טיבה
 ונועזים מוזרים טרעיונות ברגע לים.
 הוא טכעת חט חוא מתעוררים, אלה
 כן, לא ואם חעולם, את לפוצץ יכול

 טאיט כזו, טלטלה לו לגרום לפחות
 לחר- מבלי בטיגרה להמטיך יוכל לא
ביותר. רציני ניעור אותו טניערו גיט

 הדברים, מתרחטים כן לא למזלנו,
 מסוגל הוא טנייה טבמחטבה מכיוון
 ולבחון רעיונותיו ואת עצמו את לבקר

יגרמו. חם ולמה יתקבלו הדברים אין
בבי ניתן הוא ט לומר אפטר לזכותו

 לא זו ביקורת אן חזקח, עצמית קורת
לע- ומופנית עצמו, סביב רק מתרכזת

ואנשים 1 כל את ומבלבלות ו, בשנ״ר
גווי׳־לב להיות מסוגל ווא ו .1: שסביב
גבין 11 כ :תחש! 0 זה ואתרי ,1 והסרטאקב

 מנסח הוא טלנו. מורטת-העבר לגבי
או המסורת, ערכי את חביתה להביא

 טמ- חהרגטה את סובל אינו הוא לם
 מתקטה הוא ולכן אותו, מגביל טחו

 זה. בנוטא ברורה דרן לעצמו למצוא
 לא והוא מכל. יותר לו חטוב החופט

 זאת לקחת אדם ולטום דבר לטום יתן
עו מלטון יפגע זאת, טינסה מי ממנו.

ביטח. ומהתנהגות קצת
 ידידים מאוד מעט לו טיט מעניין

לי לו קל לא ידידי-אמת. או קרובים
לו טקטה מטום גם עימם, קטת צור

 לו ומביאה אותו אוהבת המזל אלת
 מבין לא עצמו הוא טאפילו הצלחות,

 עם יחד אבל אליהן. הגיע הוא אין
 טחתתילח חט פעמים הרבח הוא זאת

 והפופולאריות הפירסום כל ועם מכזבת,
 טל התדמית בתון בודד די חט הוא

והמצליח. הקל העליז, האיט
 לו יאפטרו התנאים הסתיו לקראת

 טוב הוא רעיונותיו, כל טל מלא ביטוי
להת להצליח פופולארי, להיות יוכל

 כן, כמו הקהל. על ולהתחבב פרסם
אחרות. בארצות פירסום לו צפוי
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אתכם. הסובבים פי
ידי או קרובי-מיטפחה

עצ את יעמיסו דים
 בירהיתר עליכם, מם

כספ דריטות על-ידי
 הזמן זח מופרזות. יות

ול במקומם להעמידם
החלטית. בצורה סרב

קטר■ יהיו חיי-האהבה
 פגיטות בנסיעות, יים

 חזהרו מגוריכם. למקום מחוץ תתבצענה
 חפצכם. למחוז בטלום ותגיעו בדרכים

¥ ¥ ¥
 חשבון־נפש. של בתקופה נמצאים שוורים

 שינוי להתחולל שעומד מרגישים אתם
ל עליכם אך בחייכם׳

 ולא בסבלנות התאזר
 המאוחר. את להקדים

לפ לא רצוי זה ברגע
 קיצונית בצורה עול

 להתנהל לדברים ולתת
ה מצב שלהם. בקצב

במ טוב אינו בריאות
 רגישים אתם — יוחד

 שמוכר בתחום אחד כל
 בברי־ תזלזלו אל לו.

 חיי״ שינה. ועל מנוחה על הקפידו אותכס,
 לחייכם. מעם ומוסיפים מבטיחים האהבה

★ ★ ★
כל ועצבנים: הטבוע מבולבלים אתם
 נוטים ואתם אתכם, מרגיז קטן דבר

 בפיתאומיות להתפרץ
 למרות טליטה, וללא

 אינה זו טהתנהגות
 גדרן- לכם אופיינית

 להתרחק נסו כלל.
 הבעיות ממקור קצת

 חופטח לכם ולארגן
 ופגי- נסיעה, או קצרה

 טאתם אנטים עם טות
 מצב-הבריאות אוהבים.

 אתם — כרגיל אינו
 סביב חרדות ומפתחים חולטה מרגיטים
טוב. יותר תרגיטו חבא בטבוע מצבכם.
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חאוחים

אי 4.1 מ  ־ ב
ני *0 ביו

 עתה. מתחילה בחייכם פריחה של תקופה
 ישנות, או מחודשות חדשות, אהבות

 חלק אתכם. ממלאות
ב לשמור תצטרכו מהן

 שלא ולהתאפק סודיות,
מיפ־ דבר. לאיש לגלות
 ירחיבו חברתיים גשים

ו הידידים מעגל את
 נקודת־מבט לכם יפתחו

 כדאי בעבודה חדשה.
 הפופולאריות את לנצל

בפרו ולהתחיל שלכם
שתלו חשובים ייקטים

 הקשורים אלה את להרשים ביכולתכם יים
ר לעניין.  קשר. ליצור ינסו ודגים שוו ב

¥ ¥ ¥
 חדטות בהצעות זוכים אתם הטבוע

אופ מרץ, אתכם ממלא והדבר בעבודה,
לע ותיקווה טימיות

 החדטח העבודה תיד.
 לחוץ לנטיעות קטורה
 טל לאירוח או לארץ,
 אריות מחו״ל. אנסים

 לבחינה טמתכוננים
 טקטים, להיות יכולים

יצ ואפילו יצליחו הם
מל חיי-האהבה טיינו.
 אתם ומרגטים. היבים
 וב- חם ביחס זוכים

 בטובתכם מעוניינים בני־הזוג תטומת-לב,
 רב. אוטר לכם גורם וזה ובהתקדמותכם,

★ ★ ★
לחופ או לטיולים לצאת שרציתם למרות

ולס בבית להשאר שתיאלצו כנראה שה,
לכס. הקרובים את עוד
 מצב לכם מוסיף לא זה

 זאת ובכל טוב, רוח
חב ערב לארגן תוכלו

 ולהזמין בביתכם, רתי
 נוח שעימם האנשים את

 מהם בקשו אך — לכם
ש־ כדי לכם, שיעזרו

 יפול לא טול־העבודה
 או מיכתביס עליכם.
מחוץ־ טלפון שיחות

 לשנות ועשויים הנאה הרבה יוסיפו לארץ
הקרובים. לשבועות למשך תוכניותיכס את

אוי!11
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 עלולה לחו״ל מתכננים טאתם נסיעה
 אל בן־הזוג• טל מעורבותו בגלל להתעכב

ל יצא זה תתאכזבו,
יותר. מאוחר פועל

 ל- חייבים סטודנטים
 העבודות את הטלים

מכי יותר, לדחות ולא
 לעלות עלול טזח וון

 אי- בטנת-לימוד. להם
 בן- עם טהיו הבנות

ליי־ יהיה אפטר הזוג
 עליכם אן הטבוע, טב

ולנ היוזמים, להיות
 והטקט הדיפלומטיה דרכי כל את סות

 אתכם. מנצלים קרובי-מיטפחח טלכם.
¥ ¥ ¥

 ואתם התקופה, על מקשה עבודה עומס
 שמא וחוששים חרדים מודאגים, חשים

 את למלא תצליחו לא
 מתנו בזמן. המשימות

 עלול הדבר הקצב, את
 בני בבריאותכם. לפגוע

 אינם והידידים הזוג
 בימים הבנה מראים
 ומוסיפים אלה, קשים

 הם להכביד. הם גס
 תחת התייחסות תובעים

 במנוחה. אתכם לעזוב
 בן־הזוג של הדיבורים
 שלא לכם כדאי צך אתכם, מעצבנים

 מאליהם. להרגע לעניינים ולתת להגיב
★ ★ ★

 לחופטות לבילויים, מתכוננים קטתים
 חברתית פעילות לארגן כדאי ולטיולים.

 לנסיעות לצאת ולא
 יעניק בן־הזוג לבד.

 וזה ופינוקים, מתנות
התקו את לכם ינעים

 מתעכבות אם פה.
ל— בעבודה תוכניות  א
 הוא העיכוב תדאגו.

 זמן עוד בלבד, זמני
 עצמכם את תמצאו מת

הקצב. את מדביקים
 לארגן יוכלו קטתים

 קורס או חדט, תחום־לימודים לעצמם
זה. מסוג לדברים המתאים הזמן זה קצר.

ר 21 ב מ צ  ־ בד
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ולד בבית יותר להמצא תיאלצו השבוע
 עם יחד מבוגרים. מישפחה לקרובי אוג

 תוכלו סוף־סוף זאת,
יו לעיסוקים להתפנות

 פגישות מעניינים. תר
 טעם יוסיפו רומנטיות
 שיתכן אלא לתקופה,

 ליזום יהיה עליכם כי
במקום־הע־ העניין. את

לה עשויים אתם בודה
 מבני חדש מישהו כיר

 לב שימו השני. המין
וחיש שם׳ שקורה למה

 לקריירה פרט — אחרים נושאים על גם בו
 השבוע. מעט ישתפר הכספי המצב שלכם.

★ ★ ★
 בענייני חלקן — בנסיעות אתם החודט
 קרובי טל לביקור קטורות וחלקן עבודה

מורג בבית מיטפחח.
 בני-הזוג מתיחות. זות

 ו- הבנה מגלים אינם
 למנוע נסו אורן־רוח.

 אותם. ולפייס מריבות
 עומ- פיתאומית אהבה

 לחייכם, להיכנס מדת
 במקום אותה תפגטו

 תטא גם והיא צפוי, לא
 ט- בלתי־טיגרתי אופי
 ה- חייכם. את יטנה

 במיוחד. צעיר מיטהו עם יהיה מיפגט
 בחברתכם. יבלו תאומים מזל• בני

★ ★ ★
 השבוע, לכם להציק עלולות כספיות בעיות

 וחים־ ,חדשות ורכישות קניות תתכננו אל
שאפשר. כמה עד כו

נעי כל־כך לא הפתעות
פינאנ בעניינים מות
 את לקלקל עלולות סיים

 או נסיעה מצב־הרוח.
 מתכננים שאתם טיול

 בגלל להתעכב עלולים
לס שאי־אפשר ידידים

 לארגן נסו עליהם. מוך
עצמכם, בכוחות הכל
לאחרים. תזדקקו ואל

 בני־ ובין ביניכם בבית תשרור הרמוניה
רב. אושר לכם שיביא דבר המישפחה,

אר 20  - בינו
אר 18 בפברו

אר 19  בפברו
ס 20 ר מ ב

215

¥
¥
¥
¥
¥¥¥¥¥
¥¥¥
¥
¥
¥¥¥¥¥
¥
¥¥
¥¥¥
¥¥¥¥¥
¥¥
¥
¥
¥
¥
¥
★★
★
★
★★★
★★
★★★
★★
★
★
★
★
★★★★
★

★★★
★
★★
★
★
★


